Algemene voorwaarden Studiefix
Studiefix: de gebruiker van de Algemene voorwaarden
Overeenkomst: de overeenkomst van dienstverlening
Cursus: een training verzorgd en georganiseerd door Studiefix
Cursist: de leerling die de cursus volgt, waarbij ingeval sprake is van een minderjarige leerling, de
ouder of verzorger van deze leerling verantwoordelijk is voor de betaling; en aan Studiefix een
ingevuld en ondertekend incassoformulier verstrekt
ARTIKEL 1: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studiefix
en een cursist waarop Studiefix deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
b. Een overeenkomst komt tot stand door afgifte/verzending van een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier voor een door Studiefix aangeboden cursus.
c. De cursist geeft in de overeenkomst duidelijk aan voor welke cursus de cursist zich opgeeft.
Studiefix zal zich optimaal inspannen om de klant voor de desbetreffende cursus in te delen.
Mocht blijken dat het niet mogelijk is om de cursist tijdens de aangegeven dagen de cursus aan te
bieden, dan heeft Studiefix het recht om met een cursist uit te wijken naar andere data, waarbij
de originele overeenkomst van kracht blijft.
d. Studiefix draagt zorg voor de juiste nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de
overeenkomst en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
e. Studiefix is gerechtigd indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
ARTIKEL 2: BEGELEIDING
a. Studiefix is verplicht alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Studiefix zal
geen mededelingen doen aan derden, behoudens, indien Studiefix zulks voor de correcte
uitvoering van haar taken noodzakelijk acht, aan de leiding van de school die de cursist bezoekt en
/of daaraan verbonden docenten.
b. De cursist machtigt Studiefix bij de school, die de cursist bezoekt, alle gegevens te vergaren die
voor correcte uitvoering noodzakelijk is.
c. Studiefix begeleidt met haar cursus de cursist met het doel het uiteindelijke studieresultaat van
de cursist te bevorderen, maar kan daarvoor geen enkele garantie geven.
ARTIKEL 3: BETALING
a. Studiefix factureert de examentraining vooraf.
b. Onmiddellijk na het aangaan van een overeenkomst, zal Studiefix de cursist een factuur sturen.
De cursist is verplicht het factuurbedrag binnen 15 dagen na verzenddatum van de factuur te
voldoen, betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld.
c. Indien tussen de datum van de overeenkomst en de datum van het begin van de cursus minder
dan 15 dagen zitten, zal de cursus ervoor zorgdragen om het factuurbedrag zo snel mogelijk te
voldoen. In ieder geval dient de betaling te zijn voltooid voor aanvang van de cursus.
d. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
e. Indien de cursist niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet wordt bij in ieder geval bij
elke herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
f. Aan de cursist die niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, zal derhalve naast de hoofdsom
tevens de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening worden gebracht.
g. Indien de cursist niet tijdig aan de betalingsverplichting jegens Studiefix heeft voldaan, behoudt
laatstgenoemde zich het recht de cursist de toegang tot Studiefix te ontzeggen totdat er aan de
betreffende betalingsverplichting is voldaan

ARTIKEL 4: ONTBINDING BEGELEIDING
a. Studiefix behoudt zich het recht voor een cursus op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met
redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld. Studiefix is niet
gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de beëindiging van de overeenkomst
Studiefix is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst ingeval
van overmacht, dat wil zeggen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn
schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de omstandigheid dat geen docent
voor de cursus beschikbaar is.
ARTIKEL 5: ABSENTIE LEERLING
Absentie van de cursist wordt zoveel mogelijk vooraf door de cursist gemeld. Absentie van de
cursist laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen cursus geheel onverlet.
ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
a. Indien Studiefix aansprakelijk mocht zijn in welke zin dan ook, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
b. De cursist is aansprakelijk voor alle schade die de cursist aan Studiefix, inclusief haar
medewerkers, dan wel aan derden jegens wie Studiefix aansprakelijk is, toebrengt.
c. Indien Studiefix aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag met een maximum van Euro 500,- (zegge: vijf
honderd euro).
d. Studiefix is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. Studiefix is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de
noemer ‘schade’) toegebracht aan de cursist, behoudens voor zover er sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van Studiefix.
ARTIKEL 7: SLOTBEPALINGEN
a. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de cursist en Studiefix en die
onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden door Studiefix danwel de cursust
voorgelegd aan de Arrrondissementsrechtbank te Den Haag.
b. Op welke overeenkomst tussen cursist en Studiefix is Nederlands recht van toepassing.

